
elhiszem, / most már tudom, hogy meghalok.” Apa és istenképe azo-
nosságából kiindulva egy szerethetően gyarló költőt kapunk, aki fel-
tehetően a fogható varázslatok híve volt. Nem istentagadó, inkább
óvatos istenközelítő, nem hitetlen, inkább csendes hívő. Életrajzi ada-
tok és visszaemlékezések alapján kiderül, néha-néha járt templomba,
a betegsége ideje alatt többször meggyónt. Írásaiban Isten és halál esz-
köz, ha úgy tetszik, egy erős és határozott költői eszköz, metafora,
ami Kosztolányi későbbi költészetében egyéniséget kap, és többé nem
ő, a költő használja, hanem a két jelentés használja ki (fel) őt, anélkül,
hogy kiüresítené vagy megfosztaná. Sokkal több történik itt: Kosz -
tolányi új tartalmat és feladatot kap, amit aztán a halála pillanatáig
kudarccal vagy anélkül, de teljesít.

Költészete egy nyelv ragyogása és nagyszerű bukása, nem a fel-
adásé, mint az az Őszi reggel soraiban tanúságot nyer. „A pompa ez,
részvéttelen, derült / magába-forduló tökéletesség. / Jobb volna él -
ni. Ámde túl a fák már / aranykezükkel intenem nekem.” Tudatos
megadás, meghajlás és elköszönés. Kosztolányi szerethető és élet-
szerű költő, a magyar irodalomban övé a leggyermekibb és a leg-
tisztább férfiarc, ő a Szegény kisgyermek és a Bús férfi egyben.

mióta. idegen.
előre nézek, hátra figyelek. idegen
testbe költözik. nem esik szét, és nem
válik le teljesen, de indul minden
pillanatban, hogy leváljon. ha előre
nézek higgadtan, és hátra ijedten
figyelek, úgy hullámzik bennem 
a kedv, mint vágytól keményedő
tested, mióta. nehezen ébredek.
a nyakam alatt izmos karod, súlytalan
zuhan, ha kihúzod, az átizzadt párnára
a fejem. nézem magam, mint téged,
sötét árnyékot követek. nem a tiedbe,
sem az enyémbe, mindig idegen
testbe költözik, nyomtalan. bőrödön
melegszik zsibbadt kezem. nélküled 
másnap, te tudod, mióta. keresem. 
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kötél. tánc.
nincs min csodálkoznom. 
ha félek egyensúlyozni itt 
és fent között. megunni, hogy 
vastag, egyre vékonyabb damilon. 
két torony közé végül egy hajszálat 
kötni. hosszabbat, mint fűzfánk 
földig érő ága és sötétebbet, mint 
házunk hólyagos falán az ágak 
fekete árnya. délben, ha lenézek, 
táncos szellő röpíti súlytalan 
testem a felhőtlen égbe. nem 
támaszt a kötél, zuhanok 
fölfelé az égig érő mélybe.

kígyóbőr.
alighanem vesztes volt
ő is. elveszíthetett valami 
fontosat. mint a kígyó a bőrét,
ha vedlik és magával húzza még
egy ideig, mielőtt végleg leszakad.
ő képtelen megválni tőle. ezért
megmarja magát, mint a kígyó 
az áldozatát, de minden nap. így 
merev tekintettel, zavartalanul 
emésztheti magát hosszú ideig,
mert elveszített, alighanem 
valami fontosat. már nem 
emlékszik, mit. keres, mint 
a kígyó a vadászat után, 
talán egy biztonságos helyet.
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